Starosta obce Jablonov v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) Zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá starostovi obce vydať
organizačný poriadok obecného úradu, vydáva tento

Organizačný poriadok Obce Jablonov

Článok 1
Organizačný poriadok obecného úradu vymedzuje jeho vnútornú organizáciu,
zodpovednosť a rámcové pracovné náplne jednotlivých organizačných útvarov a
zamestnancov tak, aby obecný úrad mohol kvalitne a efektívne zabezpečovať všetky činnosti
spojené so životom a rozvojom obce.
Článok 2
Obecný úrad v Jablonove je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné, ekonomické a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, zabezpečuje
plnenie úloh podľa zákonov SR, vnútorných predpisov obce a rokovaní, orgánov obce.
Zamestnanci sú zamestnancami obce vo verejnej službe.
Článok 3
Okrem zabezpečovania úloh obecnej samosprávy, obecný úrad plní aj niektoré
prenesené úlohy miestnej štátnej správy. Sú to úlohy a kompetencie dané konkrétnymi
zákonmi SR, ktoré je potrebné plniť na území obce v týchto oblastiach:
- financie a správa majetku,
- rozvoj podnikania, ochrana spotrebiteľa,
- doprava, cestné hospodárstvo, miestne komunikácie,
- regionálny rozvoj,
- pozemkové a lesné hospodárstvo, kataster,
- stavebný úrad,
- životné prostredie,
- verejné obstarávanie,
- školstvo,
- kultúra,
- sociálna politika,
- ochrana pred požiarmi,
- civilná ochrana a krízové riadenie,
- obrana štátu,
- sťažnosti a kontrola v obci.
Článok 4
Obecný úrad sa vnútorne člení na tieto orgány:
1) Starosta obce.
2) Obecné zastupiteľstvo.
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Obecný úrad je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Jablonove
(ďalej len „ZŠ s MŠ Jablonov“). Základná škola s materskou školou v Jablonove tvorí
jeden právny subjekt. Ide o rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou Jablonov. Riaditeľka ZŠ
s MŠ sa zodpovedá zriaďovateľovi a podlieha kontrole hlavného kontrolóra.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Starosta obce je najvyšším
výkonným orgánom obce. Je volený občanmi v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom
obce v majetkovo-právnych veciach a pracovno-právnych veciach zamestnancov obce, je
správnym orgánom v administratívno - právnych vzťahoch, riadi, organizuje a kontroluje
činnosť zamestnancov obecného úradu.
Starostovi obce Jablonov je podľa organizačnej štruktúry podriadený úsek
ekonomický, mzdový a personálny, a učtáreň. Tomuto úseku je podriadený úsek správy
miestnych daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva a správy registratúry. Kompetencie
jednotlivých úsekov:
a) úsek ekonomický, mzdový a personálny, učtáreň – kompetencie, jedno pracovné
miesto:
účtovníctvo
fakturácia, finančné operácie
výkazy a štatistika
majetok a inventarizácia, evidencia
finančné operácie medzí obcou a ZŠ s MŠ a príspevkovými organizáciami
vyhlasovanie v miestnom rozhlase,
hotovostný platobný styk, vedenie pokladne
vedenie personálnej a mzdovej agendy
overovanie listín a podpisov
aktivačné práce nezamestnaných
evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí.
zabezpečovanie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného
zastupiteľstva, príprava rokovaní obecného zastupiteľstva a všeobecne
záväzných nariadení
evidencia a vybavovanie sociálnych pomoci, opatrovateľské služby
zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov
požiarna ochrana
b) úsek správy miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva a správa
registratúry – kompetencie, jedno pracovné miesto:
podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta
vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov,
obecná informačná tabuľa, tvorba webovej stránky,
overovanie listín a podpisov
evidencia, zabezpečovanie a správa miestnych daní a poplatkov
evidencia obyvateľstva, trvalé pobyty, voličské zoznamy
evidencia podnikateľov, živnostníkov a podnikateľských prevádzok
kultúra, občianske a spoločenské záležitosti
správa cintorína, evidencia hrobových miest
zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov
spolupráca so stavebným úradom v Spišskom Podhradí (Spoločný obecný
úrad)
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Obecné zastupiteľstvo je najvyšším zastupiteľským orgánom obce. Skladá sa zo 7
poslancov, ktorí sú volení v priamych voľbách občanmi. Obecné zastupiteľstvo podľa
organizačnej štruktúry vytvára komisie a rady, ktoré sú poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány starostu a OZ. Členia sa nasledovne:
1) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.,
2) komisia pre školstvo kultúru a šport,
3) komisia verejného poriadku,
4) komisia výstavby,
5) školská rada,
6) redakčná rada.
Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolnú činnosť
nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Funkcia
hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce.
Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo. Kontrolnej činnosti
podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické
osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, ďalej osoby, ktorým boli poskytnuté
z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné
výpomoci. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola:
a) pri hospodárení a nakladaní najmä s majetkom a majetkovými právami obce a s
majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických
osôb, ktorý bol obci zverený,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií,
d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce,
e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému
je povinný najmenej raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a je hlasom poradným.
Upratovanie má na starosti jedna upratovačka. Je zamestnancom obce a je podriadená
pracovníčke úseku – ekonomický, mzdový, personálny, učtáreň a zároveň starostovi. Jej
pracovnou náplňou je upratovanie, roznášanie obedov dôchodcom, výdaj inventáru z kuchyne
a kultúrneho domu a zodpovednosť za tento inventár.
Článok 7
Súčasťou tohto organizačného poriadku je aj organizačná štruktúra (schéma) obecného
úradu v Jablonove (príloha č. 1) a personálne obsadenie funkcií a zložiek obecného úradu
v Jablonove (príloha č. 2). Príloha číslo 2 bude upravovaná po každých voľbách.
Tento organizačný poriadok Obecného úradu v Jablonove zobralo na vedomie
a súhlasilo s ním obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. 11. 2012 uznesením číslo
49/2012.

3

Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2012

V Jablonove, dňa 30.11.2012

..................................
Jozef Molčan
starosta obce
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Zoznam príloh:
-

Príloha č. l Organizačná schéma obecného úradu v Jablonove

-

Príloha č. 2 Personálne obsadenie funkcie a zložiek Obecného úradu
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Príloha č.1

Organizačná schéma Obecného úradu v Jablonove:
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Príloha č. 2 Personálne obsadenie, funkcií a zložiek obecného úradu:
Starosta obce:

Jozef Molčan

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Eva Bartková
Štefan Blaško
Ľubomír Glevický
Ján Grobarčík
Ľubomír Korchňák
Ľudovít Nič
Ondrej Olej

Riaditeľka ZŠ s MŠ:

Mgr. Mária Lazorová

Hlavný kontrolór obce:

Jitka Puhallová

Zamestnanci obecného úradu:
Alžbeta Staňová - ekonomický, mzdový a personálny úsek, učtáreň
Katarína Fabianová (materská dovolenka)
Mgr. Dominika Harenčárová - správa miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva,
správa registratúry
Erika Chlebová – upratovanie, roznášanie obedov dôchodcom, výdaj materiálu z kuchyne a
kultúrneho domu a zodpovednosť za tento materiál
Komisie obecného úradu:
1) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle
zákona č. 357/2004 Z.z.:
predseda:
Mgr. Eva Bartková
členovia:
Ľudovít Nič, Ján Grobarčík
2) Komisia verejného poriadku:
predseda:
Ľudovít Nič
členovia:
Ondrej Olej, Štefan Blaško
3) Komisia výstavby:
predseda:
Ján Grobarčík
členovia:
Ľubomír Glevický, Ľubomír Korchňák
4) Komisia pre školstvo, kultúru a šport:
predseda:
Mgr. Eva Bartková
členovia:
Ľubomír Korchňák, Ľubomír Glevický
Rady obecného úradu:
1) Školská rada:
členovia:
Mgr. Eva Bartková, Ľubomír Korchňák
2) Redakčná rada (Jablonovský občasník):
predseda:
Štefan Blaško
členovia:
Ľubomír Korchňák, Ľubomír Glevický
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